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LAMPIRAN 

 

 Lampiran 1 Kuisoner 

LEMBAR IDENTITAS, DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA, DAN 

OBSERVASI PENELITIAN MENGENAI HUBUNGAN LAMA DUDUK 

PADA KURSI YANG TIDAK ERGONOMIS DENGAN KEJADIAN NYERI 

PUNGGUNG BAWAH PADA KARYAWAN PT DANBI INTERNATIONAL 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pedoman wawancara ini untuk mengetahui lama duduk responden 

dan gambaran keluhan nyeri punggung bawah pada pegawai 

pembuat bulu mata palsu. 

2. Tidak ada jawaban benar. Diharapkan para informan dapat 

memberikan jawaban sejujur-jujurnya sesuai apa yang dialami dan 

dirasakan informan selama bekerja 

3. Daftar observasi dinilai oleh peneliti 

 

A. IDENTITAS PEGAWAI 

1. Nama : 

 

2. Jenis Kelamin : L/P 

 

3. Umur : 

 

4. Berat Badan/Tinggi Badan: 

 
5. Body Mass Index (BMI) : (diisi peneliti) 

 

6. Riwayat Pendidikan : 

 

7. Riwayat Penyakit : 

 

8. Aktivitas Fisik : 

 
9. Kebiasaan Merokok :Ya/Tidak 

10. Masa Kerja di PT Danbi International : tahun 
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B. DAFTAR PERTANYAAN TERKAIT KELUHAN NYERI 

PUNGGUNG BAWAH 
 

NO Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda pernah mengalami keluhan nyeri di 

punggung bagian bawah? (jika ya lanjut ke pertanyaan 
no.2, jika tidak lanjut ke pertanyaan no.6) 

  

2. Apakah nyeri yang dirasakan hanya perasaan tidak 
nyaman? 

  

3. Apakah nyeri yang dirasakan seperti terbakar?   

4. Apakah nyeri yang dirasakan seperti tertusuk?   

5. Apakah nyeri yang dirasakan hanya nyeri tumpul?   

6. Apakah pernah merasakan kaku otot/ otot tegang di 
daerah punggung bawah? 

  

7. Apakah nyeri/ kaku otot/ otot tegang semakin memburuk 
ketika melakukan aktivitas? 

  

8. Apakah nyeri/ kaku otot/ otot tegang semakin memburuk 
ketika harus terus duduk untuk waktu yang lama? 

  

9. Untuk menghilangkan nyeri/ kaku otot/ otot tegang 
tersebut, apakah sembuh dengan sendiri ? 

  

10. Untuk menghilangkan nyeri/ kaku otot/ otot tegang 
tersebut, apakah harus meminum obat? 

  

11. Apakah sebelum bekerja sebagai pegawai pernah 
mengalami nyeri/ kaku otot/ otot tegang di daerah 
punggung bawah? 

  

12. Apakah anda pernah didiagnosis oleh dokter memiliki 

penyakit yang menyebabkan Nyeri Punggung Bawah 

infeksi dan inflamasi pada punggung? 

  

13. Apakah anda pernah mengalami trauma pada punggung?   

 
C. DAFTAR PERTANYAAN TERKAIT LAMA DUDUK 

 

NO Pertanyaan <4 jam >4 jam 

1 Ketika sedang bekerja, biasanya anda duduk 

berapa jam ? kurang dari 4 jam atau lebih 

dari 4 jam ? 
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No Pertanyaan YA TIDAK 

2 Apakah diantara duduk tersebut anda 

melakukan aktivitas lain seperti berjalan 

mengambil air minum atau ke toilet ? 

  

3 Apakah anda jika duduk terlalu lama pada 

saat bekerja terdapat nyeri dibagian punggung 

bawah ? 

  

 

Lanjutan pernyataan nomer 2. Jika YA berapa lama ? 

 

Jawaban : 

 

D. DAFTAR PERNYATAAN TERKAIT KURSI YANG TIDAK 

ERGONOMIS 

NO Pertanyaan YA TIDAK 

1 Apakah anda merasa nyaman saat duduk di kursi 

tersebut ? 

  

2 
Apakah kursi tersebut sesuai dengan kriteria 
yang anda butuhkan ? 

  

3 Apakah saat duduk di kursi tersebut berpengaruh 

ke bagian punggung ? 

  

4 Apakah anda merasa nyeri punggung jika duduk 
di kursi tersebut ? 
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Lampiran 2 Lembar Persetujuan Etik 
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